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I denna samrådsredogörelse sammanställs och sammanfattas hur samrådet bedrivits, 

vilka synpunkter som kommit in från enskilda, myndigheter och organisationer samt var 

yttrandena, minnesanteckningar och protokoll från samrådet finns i sin helhet. I 

samrådsredogörelsen visar Trafikverket hur de inkomna synpunkterna beaktats.  

Minnesanteckningar/protokoll från samråd, inkomna yttranden samt sändlista finns 

diarieförda under diarienummer TRV 2019/108615. 

1 Sammanfattning 

Ett samrådsunderlag som beskriver förutsättningarna för projektet, projektets 

utformning samt hittills bedömd miljöpåverkan har tagits fram och funnits tillgängligt 

på Trafikverkets webbplats under perioden 3 – 17 februari 2020. Samrådskretsen har 

meddelats via brev om att samrådsunderlaget finns tillgängligt på Trafikverkets 

webbplats samt på Trafikverkets lokalkontor i Skövde. Samrådsmöte har hållits med 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Skövde kommun och Västtrafik. 

De synpunkter som inkommit rör primärt utformning och samråd kring den planerade 

bytesterminalen som ska utredas inom ramen för denna vägplan samt åtgärder avseende 

natur- och vattenmiljö. 

Trafikverket tar med sig inkomna synpunkter i det fortsatta arbetet med vägplanen. När 

det gäller önskemål om placering av en eventuell bytesterminal/bytesbusshållplats i den 

planerade cirkulationsplatsen ser Trafikverket detta som ej önskvärt. En sådan lösning 

bedöms påverka både framkomlighet och trafiksäkerhet i cirkulationsplatsen negativt 

samtidigt som det kräver en mycket stor cirkulationsplats. Trafikverket ser positivt på 

alternativt förslag med där nya hållplatslägen på Norra Aspelundsvägen och Väg 49 

tillsammans bildar en bytesterminal/bytesbusshållplats mellan stadstrafik och regional 

trafik.  

2 Planläggningsbeskrivning 

I planläggningsbeskrivningen klarläggs syftet med samråd, vilka samrådsformer som 

planeras, när samråd är tänkt att genomföras och vilken samrådskretsen är tänkt att 

vara. Planläggningsbeskrivningen ska användas som stöd för styrning och 

genomförande av kommunikationen som sker med både interna och externa 

intressenter. Syftet är att redan i ett tidigt skede av planläggningsprocessen tydliggöra 

vad arbetet innebär och vilka ytterligare samråds- och beslutstillfällen som är att 

förvänta. 

 

Planläggningsbeskrivningen för just det här projektet har uppdaterats vid följande 

tillfällen: 2020-01-24 och 2020-06-01. 

 

 

 



 

 

3 Samrådskrets 

Samrådskretsen har definierats utifrån påverkansområde för projektet. Samrådskretsen 

bedöms i nuläget vara verksamhetsutövare och boende i närområdet, fastighetsägare 

som direkt berörs av föreslagna åtgärder, länsstyrelsen i Västra Götalands län, Skövde 

kommun, Försvarsmakten, Västtrafik, Västra götalandsregionen, Räddningstjänsten, 

Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, Havs- och Vattenmyndigheten, ett flertal föreningar 

och intresseorganisationer samt ledningsägare inom aktuellt område. Se även figur 2.1 

nedan och framtagen sändlista.  

 

 

Figur 2.1 Samrådskrets 

4 Samråd 

Ett samrådsunderlag som beskriver förutsättningarna för projektet, projektets 

utformning samt hittills bedömd miljöpåverkan har tagits fram och funnits tillgängligt 

på Trafikverkets webbplats under perioden 3 – 17 februari 2020. Samrådskretsen har 

meddelats via brev om att samrådsunderlaget finns tillgängligt på Trafikverkets 

webbplats samt på Trafikverkets lokalkontor i Skövde.  Samrådsmöten har hållits med 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Skövde kommun och Västtrafik. 

Utförda samråd samt alla kommande samråd med allmänheten som genomförs i 

projektet kommer att annonseras i lokal dagspress och de som kan antas bli särskilt 

berörda underrättas med brev. 

 

 

 



 

 

4.1 Samråd inför Länsstyrelsens beslut om betydande 
miljöpåverkan 

4.1.1 Samråd med berörd länsstyrelse 

Samrådsmöte med Länsstyrelsen i Västra Götalands län hölls 2020-02-14 via skype. 

Presentationsunderlaget skickades till länsstyrelsen några dagar innan mötet. 

Länsstyrelsen fattade den 20 mars 2020 beslut om att projektet inte kan antas medföra 

betydande miljöpåverkan. I beslutet lämnade Länsstyrelsen även skriftliga synpunkter 

på samrådsunderlaget. 

Sammanfattning av yttrande/synpunkter från samrådsmöte 2020-02-14 

Länsstyrelsen förtydligade att dikningsföretaget ska vara samrådspart under arbete med 

vägplan. Länsstyrelsen betonade viken av fördröjning av dagvatten i kommande diken 

och att dikarna utformas med det syftet.  

Under möte påpekade Länsstyrelsen att klimatförändringar bör beaktas med avseende 

på översvämningsrisk i samband med skyfall.  

Länsstyrelsen betonade viken att vid den kommande naturvärdesinventering också ska 

inkludera inventering av invasiva arter som t.ex. lupiner. Detta är extra viktigt eftersom 

på platsen finns sandig mark som gynnar en spridning av invasiva arter.    

Länsstyrelsen påpekade också att det är vanligt förekommande med både rödfyr och 

sotsand som utfyllnadsmaterial i området och att detta bör beaktas. Det finns även 

uppgift om en eller flera gamla mackar på platsen vilket bör tas hänsyn till. 

 

Sammanfattning av skriftligt yttrande på samrådsunderlaget (beslut om 

betydande miljöpåverkan) 

Länsstyrelsen anser att särskild vikt skall lägga vid: 

• Befintlig banvall från den nedlagda Karlsborgsbanan bör i möjligaste mån 

nyttjas för lokalisering av ny gång- och cykelväg. 

• Ösan omfattas av generellt strandskydd och plan- och miljöbeskrivning behöver 

belysa vägplanens förenlighet med strandskyddets båda syften. 

• Området kring och invid Ösan har ett mycket högt kulturhistoriskt värde och att 

det av Länsstyrelsen har värderats till klass 1, den högsta klassen, utmed 

vattendraget inom VaKul. Vidare nämns Asketorps kvarn Öster om Ösan på den 

norra sidan av väg 49 inom klass 1 – området. Plan- och miljöbeskrivning måste 

redovisa hur hänsyn tas till Ösans kulturvärden. Åtgärder som vidtas vid Ösan 

ska konsekvensbeskrivas. 

• I det kommande arbetet bör masshanteringsplanen som ska upprättas ange var 

olika massor (med avseende på föroreningsgrad över och under KM) avses att 

återanvändas eller omhändertas. 

• Möjlighet till infiltration och fördröjning av vägdagvatten ska undersökas 

vidare. Arbetet bör i första hand inriktas på att inte äventyra 

miljökvalitetsnormen för Ösan, med sikte på målsättningen att minska 

belastningen.  

 



 

 

Trafikverkets kommentarer: 

Trafikverket tar med sig ovanstående synpunkter i fortsatt arbete med vägplanen. 

 

4.1.2 Samråd med berörd kommun 

Samråd med Skövde kommun hölls 2019-11-27 i Skövde stadshus. Skövde kommun har 

även inkommit med yttrande på samrådsunderlaget.  

Kompletterande samråd med Skövde kommun tillsammans med Västtrafik angående 

utformning och placering av busshållplatser i anslutning till den planerade 

cirkulationsplatsen hölls 2020-02-25 i Skövde stadshus. 

 

Sammanfattning av yttrande/synpunkter från samrådsmötet 2019-11-27 

Under mötet presenterade Trafikverket projektets syfte, tidplan, omfattning och 

förutsättningar. Syftet med samrådet var utöver att presentera projektet att starta ett 

tidigt samråd avseende projektets påverkan på gällande detaljplaner, att diskutera 

gestaltning samt föra en dialog avseende busshållplatser och en eventuell framtida 

bytespunkt mellan kollektivtrafiklinjer. 

Skövde kommun är positivt inställda till ombyggnationen av befintlig, signalreglerad 

fyrvägskorsning till cirkulationsplats och utbyggnad av busskörfält samt gång- och 

cykelväg. Under mötet framkom att Skövde kommun var tveksamma till en större 

bytesterminal för kollektivtrafik i anslutning till cirkulationen och Skövde kommun för 

separat dialog med Västtrafik och kollektivtrafikoperatören Nobina angående placering 

av bytesterminal. 

Skövde kommun meddelade även att övergångstället över väg 49 i höjd med 

Hasslumsvägens anslutning används flitigt av anställda i industriområdet för att ta sig 

till och från lunchrestauranger. Möjligheten att korsa väg 49 i denna punkt bör kvarstå 

även efter ombyggnad. 

Skövde kommun planerar att bygga om Hasslumsvägens anslutning till väg 49 för att 

öka framkomligheten. Det finns även önskemål att ansluta räddningstjänstens framtida 

område till ramp mellan väg 49 och väg 26. 

Skövde kommun informerade om att de långsiktigt kan komma att utreda möjligheterna 

till en större korsningspunkt i anslutning till dagens korsning mellan väg 49 och 

Storängsvägen. Detta vid eventuell framtida exploatering av marken norr om väg 49 

samt för att till viss del avlasta Hasslumsvägen.  

Skövde kommun återkommer i frågan om kommunen har intresse av att gestalta 

rondellytan i den framtida cirkulationsplatsen. 

Sammanfattning av skriftligt yttrande på samrådsunderlaget 

Skövde kommun ser positivt på föreslagna åtgärder då de bidrar till att öka 

framkomlighet och trafiksäkerhet. Skövde kommun är även positivt inställda till att 

gång- och cykelvägen byggs ut.  

Skövde kommun anser dock att det saknas en större syn på utformningen av 

cirkulationsplatsen som även beaktar bytesmöjligheter mellan regionbusstrafik och 

stadstrafik. Skövde kommun ser att en möjlighet till sådana byten i anslutning till den 

planerade cirkulationsplatsen är av högt intresse för att möjliggöra attraktiva resor med 

kollektivtrafik mellan Hjo/Tibro/Karlsborg och målpunkterna sjukhuset respektive 

Volvoföretagen. Skövde kommun menar att denna bytesmöjlighet kan åstadkommas 



 

 

genom att busshållplatser anläggs på väg 49 och Norra Aspelundsvägen i direkt 

anslutning till den planerade cirkulationsplatsen.  

Skövde kommun anser att samrådstiden är kort och medför att ärendet inte hinner 

beredas inom ordinarie rutiner för ärendeplanering. 

 

Trafikverkets kommentarer: 

Trafikverket föreslår efter samråd att möjlighet för oskyddade trafikanter att korsa väg 

49 vid Hasslumsvägens anslutning till väg 49 ska kvarstå.  Trafikverket tar med sig 

ovanstående synpunkter om att mindre ombyggnadsåtgärder planeras på 

Hasslumsvägens anslutning till väg 49. Denna vägplan kommer dock ej kunna hantera 

mer långsiktig planering avseende alternativa, större korsningspunkter eller liknande 

utan detta får hanteras genom separat process. 

Trafikverket ser positivt på en bytesterminal och i arbetet med att ta fram denna vägplan 

kommer frågan att utredas. Trafikverket ser även positivt på vidare samråd i frågan. 

 

Sammanfattning av yttrande/synpunkter från samrådsmötet 2020-02-25 

Trafikverket presenterade föreslagen utformning på den nya cirkulationsplatsen och 

vilka hållplatslägen som bedöms vara mest fördelaktiga, där hållplatslägen för ny 

stadslinje placeras på ramp mot väg 26 för norrgående kollektivtrafik och på Norra 

Aspelundsvägen för södergående kollektivtrafik. Skövde kommun utryckte viss 

osäkerhet kring att ha två tillfarter från Norra Aspelundsvägen till den nya 

cirkulationen, då det riskerar att öka trafiken inom tätorten relativt väg 26. Redan idag 

finns kapacitetsproblem på väg 26 vilket gör att många väljer Norra Aspelundsvägen 

som alternativ färdväg. Västtrafik ser viss problematik med att placera busshållplats på 

ramp mot väg 26 då accelererande bilar kan göra det svårt för kollektivtrafiken att lämna 

busshållplatsen. Skövde kommun och Västtrafik utryckte gemensamt önskemål om att 

båda busshållplatserna för ny stadslinje ska placeras på Norra Aspelundsvägen. 

Västtrafik utryckte även önskemål om att hållplatslägen på väg 49 i anslutning till den 

nya cirkulationsplatsen ska utformas för att inrymma två boggiebussar. 

 

Trafikverkets kommentarer: 

För att möjliggöra utbyggnad av nytt hållplatsläge för norrgående kollektivtrafik föreslår 

Trafikverket efter samråd att de två föreslagna tillfarterna på Norra Aspelundsvägen 

reduceras till en tillfart. Då norra Aspelundsvägen ligger under kommunalt 

väghållarskap kommer Skövde kommun behöva anlägga busshållplatserna för ny 

stadslinje och etablera en säker passage mellan dessa. Utformningen av den planerade 

cirkulationsplatsen bygger på framtagen trafikprognos och utgångspunkten är att 

samtliga tillfarter ska få låg belastningsgrad.  

 

4.1.3 Samråd med allmänheten och de enskilda som kan bli särskilt berörda 

Allmänheten har informerats om att samrådsunderlaget har funnits tillgängligt genom 

annons i lokal dagspress. 

De som kan bli särskilt berörda har informerats om att samrådsunderlaget har funnits 

tillgängligt genom brev. Inga yttranden eller synpunkter har inkommit från allmänheten 

eller enskilda som kan bli särskilt berörda. 

 



 

 

Trafikverkets kommentarer: 

Trafikverket har inte fått in några synpunkter från allmänheten eller de enskilda som 

kan bli särskilt berörda. 

 

4.1.4 Samråd med regional kollektivtrafikmyndighet 

Samrådsmöte med Västtrafik hölls 2019-11-14 via Skype. Västtrafik har även inkommit 

med yttrande på samrådsunderlaget. 

Kompletterande samråd med Västtrafik tillsammans med Skövde kommun angående 

utformning och placering av busshållplatser i anslutning till den planerade 

cirkulationsplatsen hölls 2020-02-25 i Skövde stadshus. 

 

Sammanfattning av yttrande/synpunkter från samrådsmötet 2019-11-14 

Under mötet Trafikverket projektets syfte och tidplan. Syftet med mötet var att samråda 

kring kollektivtrafikkörfält, busshållplatser och förutsättningar för den efterfrågade 

bytesterminalen.  

Västtrafik presenterade kollektivtrafikmyndighetens behov och förklarade att området 

är intressant för en bytesterminal mellan regiontrafik och en planerad stadslinje som ska 

gå mellan Volvo och sjukhuset. Västtrafik efterfrågade en bytesbusshållplats i eller i 

direkt anslutning till den planerade cirkulationsplatsen och har drivit frågan om en 

bytesterminal i flera år. 

Västtrafik önskar att hållplatser utformas som fickhållplatser även om hållplatsen ligger 

där det finns separat kollektivtrafikkörfält. 

 

Sammanfattning av skriftligt yttrande på samrådsunderlaget 

Västtrafik ser positivt på att separat körfält för kollektivtrafik och ny gång- och cykelväg 

anläggs. Västtrafik betonar vikten av att säkra passager för oskyddade trafikanter 

anläggs i anslutning till busshållplatser. I yttrandet betonas vikten av att en 

bytesterminal kan etableras och menar att de i samrådsunderlaget presenterade 

hållplatslägena på väg 49 i anslutning till den nya cirkulationsplatsen ej möjliggör byten 

mellan region- och stadstrafik. Västtrafik är kritiska till hur dialog och samråd kring 

bytesterminal har hanterats inför framtagandet av aktuell vägplan och önskar att 

samtliga inblandande parter ska träffas för att gemensamt se på vilket sätt en 

bytesterminal mellan region- och stadstrafik i anslutning till den planerade 

cirkulationsplatsen kan anordnas. 

 

Trafikverkets kommentarer: 

Trafikverket anser att det ej är rimligt att anlägga en hållplats för byten mellan region- 

och stadstrafik i den planerade cirkulationsplatsen. En sådan lösning bedöms påverka 

både framkomlighet och trafiksäkerhet i cirkulationsplatsen negativt samtidigt som det 

kräver en mycket stor cirkulationsplats. Trafikverket ser dock positivt på en 

bytesterminal och i arbetet med att ta fram denna vägplan kommer frågan att utredas. 

Trafikverket ser även positivt på vidare samråd i frågan. 

De hållplatser på väg 49 som redovisas schematiskt i samrådsunderlaget är ej tänkta att 

användas som bytesbusshållplatser mellan region- och ny stadstrafik. Dessa hållplatser 



 

 

är tänkta att ersätta befintliga hållplatser vid Hasslumsvägen och kan även med fördel 

ingå som en del i den eventuella bytesterminalen. 

 

Sammanfattning av yttrande/synpunkter från samrådsmötet 2020-02-25 

Trafikverket presenterade föreslagen utformning på den nya cirkulationsplatsen och 

vilka hållplatslägen som bedöms vara mest fördelaktiga, där hållplatslägen för ny 

stadslinje placeras på ramp mot väg 26 för norrgående kollektivtrafik och på Norra 

Aspelundsvägen för södergående kollektivtrafik. Västtrafik ser viss problematik med att 

placera busshållplats på ramp mot väg 26 då accelererande bilar kan göra det svårt för 

kollektivtrafiken att lämna busshållplatsen. Skövde kommun och Västtrafik utryckte 

gemensamt önskemål om att båda busshållplatserna för ny stadslinje ska placeras på 

Norra Aspelundsvägen. Västtrafik utryckte även önskemål om att hållplatslägen på väg 

49 i anslutning till den nya cirkulationsplatsen ska utformas för att inrymma två 

boggiebussar. 

 

Trafikverkets kommentarer: 

För att möjliggöra utbyggnad av nytt hållplatsläge för norrgående kollektivtrafik föreslår 

Trafikverket efter samråd att de två föreslagna tillfarterna på Norra Aspelundsvägen 

reduceras till en tillfart. Då norra Aspelundsvägen ligger under kommunalt 

väghållarskap kommer Skövde kommun behöva anlägga busshållplatserna för ny 

stadslinje och etablera en säker passage mellan dessa. Hållplatslägen på väg 49 i 

anslutning till cirkulationsplatsen utformas för två boggiebussar. 

 

4.1.5 Samråd med Försvarsmakten 

Försvarsmakten har informerats om att samrådsunderlaget har funnits tillgängligt 

genom annons i lokal dagspress och genom brev. 

Inga yttranden eller synpunkter har inkommit från Försvarsmakten. 

 
Trafikverkets kommentarer: 

Trafikverket har inte fått in några synpunkter från Försvarsmakten. 

 

4.1.6 Samråd med övriga myndigheter och organisationer 

Myndigheter och organisationer som ingår i samrådskretsen har informerats om att 

samrådsunderlaget har funnits tillgängligt genom brev. 

Övriga myndigheter och organisationer har informerats om att samrådsunderlaget har 

funnits tillgängligt genom annons i lokal dagspress. 

Följande yttranden har lämnats: 

 

Räddningstjänsten östra Skaraborg, sammanfattning av skriftligt yttrande 

på samrådsunderlaget 

Räddningstjänsten meddelade att i korsningen där den nya cirkulationsplatsen planeras, 

finns det planer att bygga en brandstation på tomten som är detaljplanerade för 

ändamålet. Detta bör beaktas vid byggnationen av cirkulationsplatsen så att den inte 

utgör något hinder för brandstationen samt att cirkulationsplatsen utformats på ett 

effektivt sätt även för framtida utryckningar.  



 

 

Räddningstjänsten inkom också med synpunkter gällande busskörfält efter Hjovägen 

som bör anpassas för räddningstjänsten som utryckningsväg och inte hindras av 

eventuell trafik på vägen.  

 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket anser att den planerade ombyggnaden av befintlig, signalreglerad 

fyrvägskorsning till cirkulationsplats samt anläggande utgör grund för en bättre 

framkomlighet för Räddningstjänsten. Trafikverket kommer beakta framkomlighet för 

räddningsfordon vid utformning av den planerade cirkulationsplatsen. 

 

Skanova, sammanfattning av skriftligt yttrande på samrådsunderlaget 

Skanova AB har tagit del av rubricerat ärende och vill meddela att det ej finns något att 

invända mot planförslaget. 

 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket tar med sig ovanstående synpunkter i fortsatta arbete med vägplanen. 

Trafikverket ämnar kalla till ledningssamordningsmöte där tillfälliga eller permanenta 

åtgärder på ledningar kan diskuteras.  

 

Skövde Energi, sammanfattning av skriftligt yttrande på samrådsunderlaget 

Skövde Energi meddelade att det finns elledningar som korsar väg 49 och som även 

ligger utmed vägen. Dessa ledningar behöver skyddas med kabelrör eller flyttas. Även 

fjärrvärmeledningar korsar väg 49 på två ställen och hänsyn måste tas till dessa.  

 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket tar med sig ovanstående synpunkter i fortsatta arbete med vägplanen. 

Trafikverket ämnar kalla till ledningssamordningsmöte där tillfälliga eller permanenta 

åtgärder på ledningar kan diskuteras.  

 

Vattenfall, sammanfattning av skriftligt yttrande på samrådsunderlaget 

Vattenfall Eldistribution (Vattenfall) har tagit del av samrådsunderlag för väg 49 Väster 

om Ösan och kan meddela att de har ledningar öster om Östan.  Vattenfall poängterar 

att markförlagda kablar ej får fyllas över och Vattenfalls anläggningar måste uppfylla 

säkerhetsavstånd enligt elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter. 

 

Trafikverkets kommentar: 

Trafikverket tar med sig ovanstående synpunkter i fortsatta arbete med vägplanen. Då 

inga arbeten kommer utföras öster om Ösan inom ramen för detta projekt kommer 

bedöms ingen påverkan ske på ledningar nämnda i yttrandet. 

 



 

 

5 Underlag 

Sändlista över samrådskrets 

Informationsbrev till samrådskrets daterat 2020-01-27 

Protokoll samt powerpointpresentation från samrådsmöte med Länsstyrelsen Västra 

Götalands Län 2020-02-14 

Protokoll samt powerpointpresentation från samrådsmöte med Skövde kommun 2019-

11-27 

Protokoll från samrådsmöte med Västtrafik 2019-11-14 

Protokoll från samrådsmöte med Skövde kommun och Västtrafik 2020-02-25 

Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan 2020-03-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Trafikverket, 541 30 Skövde. Besöksadress: Trädgårdsgatan 15 D. 

Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00 

 

www.trafikverket.se 


